In mei lijkt alles sneller te groeien
Vaste planten schieten de hoogte in, de tuin staat weer vol met bloeiende planten en alles ziet er
mooi fris uit. De dagen, maar ook vooral de nachten worden warmer. Vanaf half mei kunnen je
kuipplanten weer naar buiten. Ook kan je met een gerust hart perkplanten planten, bijvoorbeeld in
gaten van je borders.
Project van de week
Zojuist aangelegd, een robuuste pergola voor meer diepte in de tuin. Zo markeer je een overgang in
je tuin en vormt een ideaal klimrek voor mooie klimplanten. Plaats je de pergola zoals op de foto op
een terras? Bevestig dan platte paalhouders met roestvrijstalen schroeven en pluggen of
ankerbouten in de bestrating. Plaats de tuinpalen in de paalhouders en schroef ze vast. Diverse
houtsoorten bieden hun eigen voordelen: vurenhout is zeer betaalbaar, het verweert mooi in de
buitenlucht, maar gaat minder lang mee dan hardhout of geïmpregneerd hout. Douglas is een
populaire houtsoort. Dit warmkleurige hout vergrijst zeer snel en wordt daarbij steeds mooier. Het
doorstaat talloze jaren weer en wind en blijft bestand tegen rotting, schimmels, ongedierte en
verwering.
Plant van de week
Is er sprake van droge grond en veel zon, bijvoorbeeld voor een zuidmuur, dan kun je hier een
kleurige border aanleggen met planten zoals Acanthus, Lavendel, Kogeldistel (Echinops), Palmlelie
(Yucca) en grijsbladige Ezelsoren (Stachys). In zo'n border kun je ook de Cistusroos planten (Cistus) en
de indrukwekkende Kardoen met groot, grijsgroen blad. De blauwe distel Eryngium zal er prachtig
uitkomen en ook de blauw bloeiende Ceanothus en de roze Lavatera. Als klimplant tegen de muur is
de trompetbloem bijvoorbeeld geschikt (Campsis), de passiebloem (Passiflora) houdt ook van veel
warmte.
Tuintips
Bemesten blijft belangrijk, doe het met regelmaat. Potplanten kunnen het voorlopig op eigen kracht:
potaarde heeft al veel voedingsstoffen in zich. Vul de bloembakken en je potten aan met de mooie
zomerbloeiers, een nieuwe aanwinst frist je terras snel op. Zaden van één- of tweejarigen mogen direct
de grond in. Denk aan Vlijtige Liesjes, Leeuwenbekjes en Papavers.
Papavers
Doen het op elke soort grond. Plant ze niet bij elkaar, maar verspreid ze tussen de andere planten. Er
zijn vele soorten. Ze bloeien met heel kleine tot heel grote bloemen, in zachte pasteltinten, maar ook
in felle kleuren. De IJslandse Papaver (Papaver Nudicaule) bloeit van het voorjaar tot de nazomer in de
kleuren wit, geel, oranje, roze of rood.
De vijver
Vergeet de vissen niet. Vanaf nu moeten ze weer gevoerd worden. Zorg er echter wel voor dat al het
voer opgegeten wordt. Beter een aantal keren achter elkaar kleine porties voeren, dan teveel in één
keer. Staat het moerasgedeelte langs de vijver nog leeg? Dan kun je nu de Kattenstaart of Lisdodde
aanplanten. Deze beplanting geeft de vijver een mooiere uitstraling.
Weerspreuken mei
Bijenzwerm in mei, is goed teken voor de wei. Als het dondert in mei, valt er dikwijls hagel bij. De mei
is nog wel eens stout en maakt de lente graag eens koud. Mei regen op het zaad, is goud op de plaat.
Kamillegeur in mei, brengt de zomer dichterbij.
Heb je een vraag, mail deze naar: info@degroenehand.eu en kijk ook eens op
www.degroenehand.eu

